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जपानमधल्या आमच्या गावातल्या शाळेत, 
पहिल्याच हिवशी एक मुलगा गायब झाला िोता. नंतर तो
शाळेच्या तळघरात लपून बसलेला आढळला. 

आमच्यापैकी त्याला कुणीच ओळखत नव्हत.ं त्याची
उंची खूपच कमी िोती. म्हणून आम्ही सगळे त्याला
‘चचबी’ म्हणायचो. ‘चचबी’ म्हणजे ‘लिान ककिं वा छोटा
मुलगा’. 



तो कवचचत्र मुलगा आमच्या चशक्षकांना खूप घाबरायचा. 
त्यामुळे तो कािीच चशकू शकला नािी. तो इतर मुलांनािी
घाबरायचा. त्यामुळे त्याची कुणाशीच मैत्री झाली नािी.

आम्ही अभ्यास करताना तो एकटाच असायचा. 



आम्ही
खेळतानािी
तो
एकटाच
बसलेला
असायचा.

मुलांच्या
रांगेत तो
सवाांत मागे
उभा
असायचा. 
कुणाच्यात
ममसळायचा
नािी की
कुणासोबत
खेळायचा
नािी.



त्याने डोळे
ताणणं चशकून
घेतलं िोतं. 

त्यामुळे तो
त्याला
पाहिजे तचे
पािायचा. 
बाकी इतर
कुठे त्याचं
लक्षच
नसायचं.



चचबीने वेळ घालवण्यासाठी ककतीतरी गोष्टी
शोधून काढल्या िोत्या. 

तो वगाातल्या छताकडे तासंतास बघत रािी. छत िी
त्याची खास आवडीची जागा झाली िोती जणू! 

स्वत:च्या डेस्ककडे बघत रािणे त्याला
आवडायच.ं



एखाद्या मुलाने घातलेल्या शटावरची हडझाईन
पािण्यात तो िरवून जायचा.

खखडकीच्या बािेरचं जग त्याला स्वत:कडे ओढून घ्यायचं. 
खखडकीच्या बािेर तर पािायला वर्ाभर पुरतील एवढ्या
गोष्टी िोत्या. 

पावसाळ्यात त्याला ककतीतरी अदु्भत गोष्टी
खखडकीतून हिसायच्या. 



खेळाच्या मैिानावर चचबी आपले डोळे ममटून घेई
आणण जवळपासच,े दूरचे ककत्येक आवाज ऐकत रािी. 



तो अळ्या आणण ककड्ांचं मनरीक्षण करी आणण त्यांना
पकडत असे. इतर मुलं तर त्यांच्याकडे ढंुकूनिी बघत
नव्हती.

म्हणून आमच्याच वगाातील नवे्ह तर शाळेतील
इतर मुलंिी त्याला बावळट आणण मूखा म्हणायची.
चचडवायची. त्रास द्यायची.



चचबी िररोज
चालत शाळेत
यायचा. त्याच्या
डब्यात एकच मेनू
असायचा-
मुळ्याच्या पानांत
बांधलेला भाताचा
गोळा. 

वािळ-वारं असो
की मुसळिार
पाऊस, चचबी
कधीच शाळा
बुडवत नसे. 
पावसात तो
वाळलेल्या झेब्रा
गवताचा रेनकोट
पांघरून येत असे.



िळूिळू अशीच
पाच वर्े मनघनू
गेली. आम्ही
सिाव्या इयत्तेत
पोचलो. िा
आमच्या
शाळेतला सवाांत
शेवटचा वगा िोता. 

आम्हाला एक
नवीन चशक्षक
आले िोते- इसोबे
सर. ते नेिमी
िसतमुख असायच.े 
ते खूपच
मनममळावू
स्वभावाचे िोत.े 
सवाांशी मैत्रीपूणा
वागायच.े



इसोबे सर आपला वगा नेिमी शाळेच्या पाठीमागच्या
टेकडीवर घेऊन जायच.े 

चचबीला अशा जागा पक्क्या ठाऊक िोत्या चजथं जंगली
द्राक्षे आणण जंगली बटाटे सापडायच.े इसोबे सरांना जेव्हा िे
समजलं तेव्हा ते खूप खुश झाले. 



शाळेच्या बागेतील फुलांकवर्यी चचबीला असलेली माहिती
पाहून तर ते थक्कच झाल!े 

चचबीने काढलेली
काळी-पांढरी चचत्रेिी
त्यांना खूप आवडली. ती
त्यांनी वगाात टांगून
ठेवली. 

चचबी जे कािी
चलिायचा, ते फक्त आणण
फक्त त्यालाच वाचता
यायच.े पण इसोबे
सरांना त्याचं लेखन
इतकं आवडलं की त्यानंी
ते वगाात लावलं. 



वगाात
जेव्हा मुलं
नसायची
तेव्हा ते
चचबीशी
खूप गप्पा
मारत
असत. 

वाकर्िक स्नेिसंमेलनात जेव्हा चचबी रंगमंचावर हिसला तेव्हा
अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. “तो कोण आिे?”, “अरे, िा
बावळट ततथं काय करतोय?” आणण मग इसोबे सरांनी घोर्णा
केली, “आता चचबी आपल्यासमोर कावळ्यांचे आवाज काढून
िाखवेल.”
“आवाज?” “कावळ्यांचे आवाज?” “कावळ्यांचे आवाज?”



सवाांत आधी चचबीने
कावळ्याच्या नवजात कपल्लाचा
आवाज काढला.

“कावळ्ाांचे आवाज.”

नंतर त्याने आई कावळ्याचा
आवाज काढला. 

मग त्याने वडील कावळ्याचा आवाज काढला.



सकाळी सकाळी कावळे कसा आवाज काढतात िे त्याने
िाखवले. 

गावात जर एखािी वाईट घटना घडलेली असेल, लोक
दु:खी असतील तर कावळे कसा आवाज काढतात, िे िी
त्याने िाखवले. 

आणण कावळे जेव्हा खूप आनंिात आणण मस्तीत
असतात तेव्हा कसे ओरडतात, िे िी िाखवले.

त्यानंतर प्रते्यकाच्या डोळ्यासमोर चचबी ज्या डोंगरिऱ्ांना
पार करून शाळेत येत िोता, तो दुगाम भाग हिसू लागला.



शेवटी त्याने जुन्या-पुराण्या झाडाच्या फांिीवर बसून
ओरडणाऱ्ा कावळ्याचा आवाज काढला. िा आवाज त्याने
खोल कंठातून काढला – “काऊवात्त! काऊवात्त!”

चचबीने िे सवा आवाज कसे चशकून घेतले िे इसोबे सरांनी
आम्हाला सांमगतल.े चचबी शाळेसाठी सकाळी सकाळी लवकरच
घरातून बािेर पडत असे.



आणण सूया मावळल्यानंतरच घरी परतत असे. 

गेली सिा वर्े त्याचा िाच हिनक्रम िोता. 



िे सवा ऐकून आमच्यापैकी प्रते्यकजण रडला. कारण
इतकी वरे् आम्ही त्याला खूप त्रास हिला िोता. छळलं
िोतं. आम्ही खूप चुका केल्या िोत्या. 



मोठ्ांनीिी
आपले डोळे
पुसले आणण
म्हणाल,े “िा
खरंच अदु्भत
आिे!”

चिबी वर्गातील एकमेव असग ववद्यगर्थी
होतग ज्यगिग शंभर टक्के हजेरीसगठी
सन्मगन केलग रे्लग.

चचबी
वगाातील
एकमेव
असा
कवद्याथी िोता
ज्याचा शंभर
टके्क
िजेरीसाठी
सन्मान
केला गेला.



शाळा संपल्यावर मोठी
मुलं आपापल्या घरच्या
कामामनममत्त गावात येत
असत. 

चचबीिी असाच
आपल्या
कुटंुबाने तयार
केलेला कोळसा
कवकायला
गावात येत
असे. 



पण, आता त्याला कुणीिी ‘चचबी’ नावाने िाक मारत नसे. 
आता सगळेजण त्याला ‘कावळा मुलगा’ याच नावाने
बोलावत. 

िे नाव ऐकून
तो मान
िलवून िसत
असे. जणू
त्याला त्याचं िे
नाव आवडलं
असावं.

आपलं काम
संपवून तो
आपल्या
कुटंुबासाठी
कािी वस्तू
खरेिी करत
असे. 



आणण मग एखाद्या मोठ्ा माणसासारखा छाती काढून
डोंगरांच्या पलीकडे वसलेल्या आपल्या गावाकडे चालू
लागत असे. 

आणण डोंगरवाटेच्या वळणावर एका कावळ्याचा
आवाज गुंजत असे... आनांदाने भरलेला!


